
 
 

ค ำสัง่ โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ที ่ ๐๓๐ / ๒๕๕๙ 

เร่ือง แตง่ตัง้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบข้อสอบกลำง  ระดบัชั้น ม.๑ และ ม.๒  ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
……………………………… 

 

ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   ก ำหนดให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต ๒  
โดยให้โรงเรียนวชิรธรรมสำธิตด ำเนินกำรสอบข้อสอบกลำง ระดับชั้น ม.๑ และ ม.๒  ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ ในวันที่๒๓ กุมภำพันธ์ 
๒๕๕๙  และจัดท ำผลกำรสอบส่งเขตฯ  เพื่อให้กำรด ำเนินกำรงำนเป็นไปด้วยควำมบริสทุธ์ิ  ยุติธรรม และเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  
โดยอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ  ๒๗ ( ๑ )  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พุทธศักรำช ๒๕๔๗    
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรตรวจข้อสอบกลำงและกรรมกำรบันทึกคะแนน  ดังต่อไปน้ี 
 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
  นำงวรรณี บุญประเสริฐ  ประธำนกรรมกำร 
  นำงทองกรำว เสนำขันธ์  กรรมกำร 
  นำงปำนทิพย์ สุขเกษม   กรรมกำร 
  น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์  กรรมกำร 
  นำยสมชัย ก้องศักดิ์ศรี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้าที่ วำงแผน  ประสำนงำน ให้กำรตรวจข้อสอบกลำง  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบังเกิดผลดี 
๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
  นำยสมชัย ก้องศักดิ์ศรี  ประธำนกรรมกำร 
  นำงโสภำ พงศ์เทพูปถัมภ์  รองประธำนกรรมกำร 
  น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์   รองประธำนกรรมกำร 
  นำงธัญญำ สติภำ   กรรมกำร 
  น.ส.มณทิพย์ เจริญรอด  กรรมกำร 
  น.ส.ภัทรนุช ค ำดี   กรรมกำร 
  นำงล ำพอง พูลเพิ่ม   กรรมกำร 
  น.ส.นิภำพรรณ อดุลย์กิตติชัย  กรรมกำร 
  น.ส.ศิริพร โกมำรกุล  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  นำงพัชรี  ระมำตร์   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 หน้าที่   ๑.ประสำนงำน  ด ำเนินงำน   เสนอรำยชื่อกรรมกำรตรวจข้อสอบและกรรมกำรบันทึกคะแนน 
                          แต่ละกลุ่มสำระให้กำรตรวจข้อสอบกลำงเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  
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๓.กรรมการประจ ากองกลาง 

                     นำยสมชยั ก้องศักดิศ์รี  ประธำนกรรมกำร 

    นำงโสภำ  พงศ์เทพูปถัมภ ์  รองประธำนกรรมกำร 
    น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ ์   รองประธำนกรรมกำร 

นำยสุวิท ปิ่นอมร         นำยสำธติ    แก้วศรีทัศน์ 
นำยสุมังครัตน์ โคตรมณี   น.ส.มลิวรรณ ไชยรักษ ์          

  น.ส.พรสุดำ มินส ำโรง   น.ส.จำรุวรรณ จันทะรำม 
  นำยสำธติ แก้วศรีทัศน์  นำยสุพฒัน์ชัย    พงษเ์กสำ 

    นำงธัญญำ        สติภำ  นำงนวรัตน์ นำคะเสนีย์กุล 

    น.ส.ภัทรนุช      ค ำด ี  น.ส.ลักษณำ  อังกำบส ี
  

  น.ส.อนุศรำ บุญหลิม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้าที ่   ๑. จัดเตรียมซองอุปกรณ์และซองกระดำษค ำตอบ 
๒. ดูแลจัดข้อสอบ  กระดำษค ำตอบและก ำกับกำรสอบให้เป็นไปตำมก ำหนดเวลำในตำรำงสอบ 
๓. ตรวจเชค็กระดำษค ำตอบของนักเรียน  ที่กรรมกำรก ำกับห้องสอบน ำสง่ให้ถูกต้องครบถ้วน 

๔. กรรมการส ารอง 
๑.น.ส.ดำรำจิตร  โสทอง   ๒.น.ส.ลัดดำวรรณ     ทุมสะกะ 
๓.น.ส.อัจฉรำวดี    เกิดศรีทอง  ๔.น.ส.พรชนก         วรรณขำม  

หน้าที ่   ให้ประจ ำที่กองกลำง  และเป็นกรรมกำรส ำรองตำมท่ีประธำนกรรมกำรกองกลำงมอบหมำย 
๕.  กรรมการประจ าอาคาร 
    นำงจุฑำมำศ    วำนิชชงั     
หน้าที ่   ๑.  ส ำรวจครูผู้ก ำกับห้องสอบในอำคำรที่รับผดิชอบ เวลำ ๐๘.๓๐ น.  และแจ้งกองกลำง 

 ๒.  ดูแลควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยในอำคำร 
 ๓. ประสำนงำนระหว่ำงกรรมกำรก ำกับห้องสอบกับกองกลำงเม่ือมีปัญหำ 

๖. กรรมการรบั-ส่งข้อสอบ 
                                             นำยพิรำม        ภูมิวิชิต    ประธำนกรรมกำร 
                                             นำยนิพนธ์        พจนสุวรรณชัย   รองประธำนกรรมกำร 

นำยสมศักดิ ์ สวนสุข   กรรมกำร 
นักกำร-ภำรโรงทุกคน   กรรมกำร 

หน้าที ่   ๑ น ำข้อสอบที่กองกลำงจัดไว้ให ้ แจกกรรมกำรก ำกับห้องสอบ  ตำมก ำหนดเวลำในตำรำงสอบ 
๒. จัดเก็บซองกระดำษค ำตอบในรำยวชิำที่นักเรียนสอบเสร็จแลว้จำกกรรมกำรก ำกับห้องสอบ  และน ำส่งกองกลำง 
๓ ดูแลควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยในอำคำร 
๔. ประสำนงำนระหว่ำงกรรมกำรก ำกับห้องสอบกับกองกลำงเม่ือมีปัญหำ 
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๗. กรรมการจัดห้องสอบ 
น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสวุรรณ์  ประธำนกรรมกำร    
นักกำรภำรโรงทุกคน   กรรมกำร 
นำยศุภกิจ หนองหัวลงิ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำยสมศักดิ ์ สวนสุข   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที ่   ๑.  จัดห้องสอบตำมแผนผงัห้องสอบที่ก ำหนด 
 ๒.  ดูแลควำมสะอำดของห้องสอบ 
 ๓  ประสำนงำนระหว่ำงกรรมกำรก ำกับห้องสอบกับกองกลำงเม่ือมีปัญหำ 
 

๘. กรรมการก ากับห้องสอบ 
หน้าที ่   ๑. รับเอกสำรประจ ำห้องสอบที่กองกลำง ก่อนกำรก ำกับห้องสอบ 

๒. ก ำกับห้องสอบตำมวัน  เวลำ  ชั้น  และห้องสอบที่ก ำหนดในตำรำงท้ำยค ำสัง่น้ี 
๓ ปฏิบตัิหน้ำที่ก ำกับห้องสอบตำมระเบียบกำรคุมสอบอย่ำงเคร่งครัด 
๔.  จัดนักเรียนเขำ้ห้องสอบตำมแผนผงัที่ก ำหนดให ้
๕.  ตรวจดู  กำรฝนรหัส  เลขประจ ำตัว  ของนักเรียนใหถู้กต้อง  ทุกรำยวิชำ 
๖. ให้นักเรียนลงลำยมือชื่อเข้ำสอบทุกรำยวชิำ    นักเรียนที่ไม่เข้ำสอบ  ให้เขียนว่ำ  “ขำดสอบ” 
๗.  จัดเรียงกระดำษค ำตอบตำมเลขที่จำกน้อยไปหำมำก  เก็บใส่ซองกระดำษค ำตอบพร้อมใบลงลำยมือมือชื่อเข้ำสอบ 

- กระดำษค ำตอบคอมพิวเตอร์ไมต่้องแทรกกระดำษค ำตอบนักเรียนที่ขำดสอบ 
- กระดำษค ำตอบอัตนัยให้แทรกกระดำษค ำตอบนักเรียนที่ขำดสอบ 

 ๘. น ำส่งกองกลำง  หลงัเก็บเสร็จแต่ละวิชำ 
 
  ทั้งน้ี   ตั้งแต่วันที่  ๑๗  เดือนมกรำคม   พุทธศักรำช   ๒๕๕๙ 
 
   สั่ง  ณ  วันที่  ๑๗  เดือนมกรำคม   พุทธศักรำช  ๒๕๕๙ 
 
                                               
     ( นำงวรรณี     บุญประเสริฐ ) 
            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
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ตารางห้องสอบ และกรรมการคุมสอบขอ้สอบ ม.1  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 
ห้องที่ ห้องสอบ จ านวน 

นักเรียน 
ม. เลขที่ 

 
รายชื่อกรรมการคุมสอบ 

1 221 23 1/1 1 -  23 น.ส.พนิดา       ยอดรัก นายสร้างสรรค์   สวนการุณ 
  10 1/2 1  - 10   

2 222 30 1/2 11 - 40 น.ส.เสาวนีย์     จิระสุทธิ์ตระกูล นายศิวกร         เสริมประเสริฐ 
       

3 223 10 1/2 41 - 50 นางบุญเย่ียม    พิทักษ์วงค์ น.ส.ศศธิร         เมืองมูล 
  20 1/3 1 -  20   

4 226 30 1/3 21 - 50 น.ส.รัตยา       ร่างกายดี น.ส.อรวรรยา     ภาคค า 
       

5 231 30 1/4 1  - 30 น.ส.ปรัชญา    การรักษา น.ส.วชิราภรณ์    สันตวงษ์ 
       

6 232 20 1/4 31 - 50 น.ส.จีราพร     เฉลิมพันธ์ นายสุเนตร         ศรีใหญ่ 
  10 1/5 1  -  10   

7 233 30 1/5 11 - 40 น.ส.วณิชชา    เอนกวิชวิทยา นายปุ้ย             คงอุไร 
       

8 234 10 1/5 41 - 50 น.ส.วันนภา     สายพิมพิน น.ส.ทิพวรรณ     โล่กิตติธรกุล 
  20 1/6 1  -  20   

9 236 30 1/6 21 - 50 นางเกษรา       ก้องศักดิ์ศร ี นายสิทธิพงษ์     ยางนอก 
       

10 331 30 1/7 1  -  30 นายสุชาติ        รัตนเมธากูร น.ส.เจนจิรา       เพ็งจันทร์ 
       

11 332 20 1/7 31 - 50 นายเกรียงศักดิ์  สมพันธ์แพ น.ส.อุษา           นะแน่งน้อย 
  10 1/8 1  -  10   

12 151 30 1/8 11  - 40 นางวราภรณ์    สัตยมาภากร น.ส.มวารี         ใจชูพันธ์ 
       

13 152 10 1/8 41 - 50 นางสุภาภรณ์    ภู่ระหงษ์ Ms.Langxin 
  20 1/9 1  -  20   

14 154 30 1/9 21 - 50 น.ส.ฌัชชา       ปัญญาเมา นายปิติภัทร      แก้วอินัง 
        

15 155 30 1/10 1   - 30 น.ส.สุกัญญา     มหาฤทธิ์ Mr.Oscar 
       

16 156 20 1/10 31 - 50 นายเศรษฐ์โสรช  ชื่นอารมย์ น.ส.อัญชนา      แซ่จิว 
  10 1/11 1  -  10   

17 ห้องโสต  40 1/11 11  - 50 น.ส.ศิราภร        นาบุญ น.ส.ชลิตา        บุญรักษา 
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ตารางห้องสอบ และกรรมการคุมสอบข้อสอบ ม.2  วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2559 
ห้องที่ ห้องสอบ จ านวน 

 
ม. เลขที่ 

 
รายชื่อกรรมการคุมสอบ 

1 741 24 2/1 1 - 24 น.ส.วราลี          สินธุวา Mr.Francis  Glenn 
       

2 742 30 2/2 1 - 30 นายปวิตร          สมนึก น.ส.ภัทรนันท์     แดนวงศ ์
        

3 743 20 2/2 31 - 50 น.ส.จุฑารัตน์      เกาะหวาย นายมนตรี         สุขสวัสดิ์ 
  10 2/3 1 -  10   

4 744 30 2/3 11 - 40 นางพจมาน        ชีววัฒนา   น.ส.บุญฑริก      วงศ์วรรณ 
       

5 745 10 2/3 41 - 50 นางชนิสรางค์     ปรากฏชื่อ น.ส.ทัชดาว       นิสสัยม่ัน 
  20 2/4 1  - 20   

6 746 30 2/4 21 - 50 น.ส.เมธาวี         สุขเจริญ นายประพันธ์     เช้ือทะเล 
       

7 747 30 2/5 1  - 30 น.ส.สุทธิดา        แซ่หล่อ น.ส.ศุภนิดา       แสงนาโก 
       

8 241 20 2/5 31 - 50 นางพรพรรณ      ยวดย่ิง นายธีระศักดิ์      นัยวิริยะ 
  10 2/6 1  - 10   

9 242 30 2/6 11 - 40 นายสมจิตร์        แพทย์รัตน ์ น.ส.สุกัญญา      พิมพ์เก 
       

10 243 10 2/6 41 - 50 น.ส.ลาวัลย์        คงแก้ว นายศุภกิจ         หนองหัวลิง 
  20 2/7 1  - 20   

11 244 30 2/7 21 - 50 นายรัชกฤต        ภูธนคณาวุฒิ น.ส.วราพร        สิทธิสอน 
       

12 246 30 2/8 1  - 30 ว่าที่ ร.ต.หญิงนุชนาถ สนามไชย น.ส.แตงอ่อน      พลาเกตุ 
       

13 341 20 2/8 31 - 50 นายอภิวัฒน์       บุญอ่อน น.ส.รัตนาภรณ์    กล้าหาญ 
  10 2/9 1  - 10   

14 342 30 2/9 11 - 40 นางนลินพร        สมสมัย น.ส.สรินพร  เหล่าเพชรสกุลชัย 
       

15 343 10 2/9 41 - 50 น.ส.จิตรลดา       อินทรขุนทศ นายพงศ์พิสุทธิ์   ช่วยการ 
  20 2/10 1  - 20   

16 344 9 2/10 21 - 49 นางทิพย์จันทร์     หงษา น.ส.จีราพัชญ์     แก้มทอง 
  20 2/11 1  -  20   

17 346 23 2/11 21 - 43 น.ส.กมลรัตน์    ตระกูลสถิตย์ม่ัน นายพงศ์นที       คงถาวร 
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